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Velkommen til fodbold 

i Sjællands-serien

Kampen spilles uden tilskueradgang

BOLDSPONSOR: HOFFMANN A/S
KAMPSPONSER: E. Espersen & Søn A/S
TØJSPONSER: Puma
SUPERSPONSORER: 
Albertslund Tømrer og Snedker A/S, Realmæglerne Hallberg Bolig A/S,  
Albertslund Center Slagter APS, Brauner Optik, Tøjeksperten Glostrup,  
Femilet Glostrup Shoppingcenter, Sunline Skilte & Reklame, Folkebladet,  
Albertslund Posten, E. Espersen & Søn A/S, Kvickly Albertslund, 
Frugtkurven Copenhagen Markets, Dinitrol Center Glostrup D1 Bilsyn, 
Select Sport A/S, Dahvid Roskilde, JH Administration & Rådgivning 
ApS, Elternativet Aps, Dansk Bilferie, Invita Næstved, Collectia A/S, 
Carlsberg, Davidsens Tømmerhandel Boxon A/S, Puma Denmark A/S, 
Sadolin Glostrup, Z-Teknik, Carmo Auto. 
Fri Bikeshop – Glostrup, Rødovre – Hvidovre – Vanløse – Hillerød.

Hovedvejen 150 1.tv. 2600 Glostrup. Tlf. 43 66 17 10 
kontakt@seniorerhverv-vestegnen.dk 

Se mere på www.seniorerhverv-vestegnen.dk

Senior Erhverv Vestegnen

Arbejdsløs 
50+?
-se her!
Senior Erhverv er et frivilligt netværk af 50+,

som hjælpes ad med at finde ledige job.
Kontoret er lukket pga. Covid-19, men ring  

på 43 66 17 10 eller mail og få en snak med os.   

Af Finn Due Larsen

JUSTITS Et nyt arresthus skal 
placeres i hovedstadsområ-
det. Kriminalforsorgen bar-
sler med planer om at opføre 
et hus, der vil blive en statslig 
arbejdsplads med omkring 
200 nye arbejdspladser.

Borgmestrene i ni kommu-
ner - Albertslund, Ballerup, 
Brøndby, Glostrup, Køge, Lej-
re, Roskilde, Solrød og Vallens-
bæk - har fået brev fra justits-

minister Nick Hækkerup 
(Soc.) med en opfordring om 
at udpege arealer i deres kom-
muner, der er velegnede til for-
målet.

"Kriminalforsorgen står i 
disse år med en række udfor-
dringer. En del af udfordrin-

gerne skyldes blandt andet, 
at arresterne omkring Køben-
havn er utidssvarende. For at 
sikre, at Kriminalforsorgen 
råder over de rigtige bygnings-
mæssige rammer, besluttede 
det brede politiske flertal bag 
Kriminalforsorgens flerårsaf-

tale for 2018-2021, at arrest-
strukturen omkring Køben-
havn skal moderniseres ved 
opførelse af et stort, moder-
ne og opsikret områdearrest-
hus, som forventes at skabe 
omkring 200 nye arbejdsplad-
ser", skriver Nick Hækkerup.

Han fremhæver det som 
vigtigt, at der kan træffes en 
hurtig beslutning. 

"Jeg vil derfor venligst 
anmode dig om, at du beder 
din forvaltning om at sende 
oplysninger om arealer, der 
kunne være egnede til formå-
let, til Kriminalforsorgen."

"Ingen arealer"
I et opfølgende brev fra Kri-
minalforsorgen fremgår det, 
der vil være tale om en grund 
på 20-25 hektarer, og at byg-
ningen skal være omkranset 
af en mur på 6 meter. Arrest-
huset skal placeres i nærhe-
den af København, "med en 
central placering i forhold til 
vigtig infrastruktur, herunder 
det sjællandske motorvejs-
net, så transporten til hele det 
sjællandske område kan ske så 

effektivt som muligt", som det 
fremgår.

Men blandt politikerne er 
der ikke stemning for at place-
re det nye arresthus i Alberts-
lund. Sagen blev vendt på det 
seneste møde i Økonomiud-
valget, og her blev det et pænt 
nej tak.

"Vi mener ikke vi har nogle 
arealer der kan være til rådig-
hed for projektet", siger borg-
mester Steen Christiansen 
(Soc.).

"Det blev selvfølgelig drøf-
tet, for der var forskellige syns-
punkter på, om der kunne 
være en idé i at sige ja til hen-
vendelsen. Men vi endte altså 
med at takke nej."

En placering i området 
omkring Herstedvester Fæng-
sel eller det nu nedlagte Vrids-
løselille Statsfængsel vil nog-
le måske mene kunne være 
en mulighed. Men det afvises 
blankt af borgmesteren:

"Det ligger ikke lige i korte-
ne for området."

Albertslund siger nej tak: 

Placering skal findes til nyt arresthus
Et arresthus, som her Ennermark ved 
Horsens, afvises af Økonomiudvalget 
som muligt at placere i Albertslund. 
Foto: Kriminalforsorgen

Af Jørgen Brieghel

BOLIGBYGGERI Der er stor 
interesse for seniorboliger 
i Albertslund. Det erfarede 
udlejningsselskabet Go’Bo-
lig, efter at projekterne med 
de nye boliger på Randager 
og på Hjørnegrunden i Her-
stedvester blev offentliggjort i 
påsken. 

En del af de i alt 82 senior-
boliger er reserveret, lyder det 
fra Go’Bolig.

”Vi har siden byggeriets 
start oplevet en meget stor 
interesse for de nye seniorboli-
ger. Vi offentliggjorde projek-
tet lige før påske, og 38 boliger 
er allerede reserveret” lyder 
det fra Sarah Magnusson, der 
er marketingchef hos Go’Bolig. 

Bygget på to grunde
Siden borgmester Steen Chri-
stiansen i maj 2020 tog det før-
ste spadestik til de to byggeri-
er, har der været arbejdet side-
løbende på Randager og Hjør-
negrunden.

De to projekter består af i 
alt 82 seniorboliger: 38 stk. på 
Hjørnegårdsstræde og 44 stk. 
på Randager. Der er tale om 
2- og 3-værelses rækkehuse og 
lejligheder i ét plan med egen 
terrasse eller altan. Der er fæl-
leshus, orangeri og udendørs 
fællesområder.

Målgruppen er lejere over 
55 år uden hjemmeboen-
de børn. Indflytning: 15. juli 
på Randager og 1. august på 
Hjørnegårdsstræde. Lejepriser 
fra 8.500 kr.

Fællesskab i fokus 
Visionen bag projektet er iføl-
ge Go’Bolig at skabe rammer-
ne for et meningsfuldt senior-
liv med fokus på sociale relati-
oner og tryghed. Boligerne på 
Hjørnegårdsstræde og Ran-
dager er tiltænkt alle seniorer, 
der har lyst til at være en del af 
et fællesskabsorienteret bolig-
område med aktivt naboskab, 
lyder det i en pressemeddelel-
se fra Go’Bolig.

”Hvad enten det er parret 
på 55 år med fuld gang i karri-
eren og masser af fritidsaktivi-
teter, eller det er pensionisten 
på 85 år, der drømmer om en 

rolig hverdag i helt stille tem-
po, så er der plads til alle, der 
elsker en god snak med nabo-
en over hækken. Vi er utrolig 
glade for, at vi med denne helt 
nye boligform kan hjælpe til at 
styrke fællesskabet hos senio-
rer”, siger Sarah Magnusson. 

Alle boliger bliver fuldstæn-
dig private med egen terrasse 
eller altan. Udover boligen får 
lejerne adgang til flere bebo-
erinfluerede fællesområder 
såsom fælleshus, hvor lejerne 
kan samles om alt fra fælles-
spisning og bankoaftener til 
yoga eller kunstneriske aktivi-
teter. 

Tilpasset beboernes behov 
Alle boligerne indeholder køk-
ken/alrum, stue, badeværel-
se og ét eller to værelser. Boli-
gerne er indrettet, så de tager 
hensyn til seniorernes fremti-

dige behov. I alle boligerne er 
der mulighed for kørestols-
brug med brede døråbninger, 
venderadius på badeværelse 
og store vinduespartier. 

Go’Bolig understreger dog, 
at seniorboligerne ikke ude-
lukkende er for ældre med 
behov for pleje. 

”Vi vil gerne skabe en bolig-
form, der er attraktiv for senio-
rerne. Boligerne bliver for 
dem, der aktivt vælger fælles-
skabet til, så en seniorbolig 
skal bestemt ikke ses som en 
nødløsning”, siger Sarah Mag-
nusson. 

Der er planlagt indflytning 
i seniorboligerne 15. juli og 1. 
august. 

I april åbner Go’Bolig op 
for corona-tilpassede Åbent 
Hus-arrangementer. Interes-
serede kan læse mere på www.
gobolig.dk

De første seniorboliger i vest 
blev reserveret i påskedagene

Byggeriet af de nye seniorboliger er i gang både på Randager og på Hjørnegrunden i Herstedvester. Foto: Go'Bolig

På Randager og 
Hjørnegårdsstræde 
i Herstedvester er to 
grupper nye senior-
boliger snart klar til 
at tage imod byens 
ældre borgere. 

Ni kommuner i  
hovedstadsområdet 
har fået brev fra  
justitsministeren 
om placering af et 
nyt arresthus. Vi 
har ingen arealer til 
rådighed, lyder sva-
ret fra Albertslund


